
Kongreso darbas gal susiklijuos
Londonas. Visų tautų atstovai* Paryžiuje 

džiaugsmingai sutiko žinią, kad keturi už
sienio ministerial vėl susitiks. Susitikimas 
bus informacinio pobūdžio. Kiekvienas mi- 
nisteris turės po du patarėjus ir vertėją. 
Bevinas pareiškė, kad jis esąs įsitikinąs, jog 
tai būsiąs didelis palengvinimas bendram 
taikos konferencijos darbui, jei keturios df- 
džiosios valstybės susitiksiančios, bandy
siančios nesklandumus išlyginti, kongreso 
eigos nenutraukiant. Specialus „Times” 
koresponedentas rašo, kad šis posėdis turįs 
tikslą pasiekti susitarimą, ėmus gvildenti 
papildomus siūlymus. Todėl turima vilties, 
kad taikos kongreso darbas šiaip taip susi
klijuos.

GINČAI DEL REPARACIJŲ
Paryžius. Italijos sutarties ūkio komisi

joje pirmas kalbėjo, (rugpiūčio 28 d.) Grai- 
kijos atstovas ir pasisakė prieš Australijos 
papildomą siųlymą, pagal kurį turėtų būti
įsteigta speciali komisija Italijos reparaci
joms nustatyti. Ta proga jis iškėlė Albani
jos pavyzdį, kuri buvo pasidariusi vasalinė 

•ašies agresorių valstybė. Ji Graikijai prida
riusi nuostolių apie 140 mil. aukso drachmų. 
Albanija pirmiau turi apmokėti reparacijas 
Graikijai, o tik paskiau tegalinti reparacijų 
reikalautų iš Italijos. Prieš Australijos pa
pildomąjį siūlymą -pasisakė prieš ir Pran
cūzijos atstovas^

Politinės ‘ Komisijos posėdyje (rugpiūčio 
28 d.) Italijos steigiamojo susirinkimo pir
mininkas dėstė savo krašto požiūrį dėl' 
Prancūzijos reikalavimų.

'konomingje komisijoje Balkanams savo 
papildomąjį pastabą prie reparacijų klauzu-

Ginklų gamybos n<
Vašingtonas. JAV užsienio reikalų mini- 

iterio pavaduotojas Achesonas spaudos 
konferencijoje Vašingtone padarė pareiš
kimą ryšium su pranešimais, kad sovietų 
okupacinėje zonoje Vokietijoje, nesilaikant 
Potsdamo s usitarimo, gaminami ginklai. 
Jis pasakė, kad Amerikos vyriausybė užsie
nio reikalų ministerių konferencijoje buvusi 
pasiūliusi įsteigti keturių valstybių komisiją 
ir įgalioti ją patikrinti karo medžiagos ga
minimą visoje Vokietijoje. Sovietų atstovas 
šiam siūlymui nepritarąs. Be tokios tikri
nimo komisijos Amerikos vyriausybėi nėra 
įmanoma ištirti žinių apie karo medžiagos 
gamybą sovietų zonoje.

y . - • •

SUIMTAS ŽYMUS GESTAPININKASX
Londonas. Bnvęs gestapo aukštas valdi

ninkas Fritzas Hartmannas netoli Augs- 

lės taikos sutarties su Rumunija Australijos 
delegatas atsiėmė.

NEOFICIALUS 4 MINISTERIŲ 
PASJTARIMAS

Paryžius. Užsienio reikalų ministeris Be
vinas rugpiūčio 27 d. po pietų atvyko į Pa
ryžių dalyvauti neoficialiame užsienio reika
lų, ministerių tarybos posėdyje. Pries išvyk
damas jis pareiškė, kad neturįs daug pasa
kyti, daugių daugiausia, kad esąs nekantrus, 
kaip ir visi kiti. Visas pasaulis laukia tai
kos klausimo išsprendimo.

Bevino iniciatyva buvo pranešta kitiems 
trims užsienio reikalų ministeriams, kad pa
geidaujamas susikimas pagal Paryžiaus kon
ferencijos pavyzdį. Užsienio reikalų ministe
rial tarp kita ko diskutuos gausius taikos 
sutarčių pakeitimus, stengdamies prieiti vie
ningumo ir tuo būdu sutaupyti daug laiko 
komisijoms.

Ukrainos skundas atidėtas
\ Nepakankamai pagrįstas -

Vašingtonas. Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos rudens sesijos pirmajame posė
dyje (rugpiūčio 28 d.) darbų tvarkoje įra
šyti du klausimai — naujų narių priėmi
mas ir Ukrainos skundas. Pirmininkauja 
Lenkijos atstovas Dr. Langė.

Olandijos atstovas Dr. van Klepen 
tuojau užprotestavo prieš Ukrainos skun
do įtraukimą į darbų tvarką. Skundas ne
turįs pagrįstų motyvų. Tas darbų tvar
kos posmas turįs būti išbrauktas. Brita
nijos atstovas pasisakė iš visos širdies re- 
miąs Olandijos siūlymą. Pačiu didžiuoju 
neramumų veiksniu Ukrainos nota laiko 
britų kariuomenės dalinius ir tariamą 
maišymąsi į graikų vidaus reikalus. Tuo

era kaip patikrinti
burgo suimtas. Jis yra kaltinimas, kad nu
baudė 1942 metais 21 žmogų mirties 
bausme. x

MAISTO -NORMAVIMAS TARYBŲ 
S-JE PALIEKAMAS

Londonas. Maisto dalykų normavimas Ta
rybų s-je veiks ir 1947 m. ir nebus panai
kintas šiais metais, kaip buvo savo laiku 
projektuota. Šitas nutarimas padarytas ry
šium su sausromis daugelyje Tarybų s-gos 
sričių ir dėl maisto dalykų valstybinių re
zervų samažėjimo.

EVAKUOTŲJŲ GRĄŽINIMAS
MaeicksaM. Bavarijoje gyvsnentieji eva

kuotieji iš britų ir Prancūzų zoaų nuo rug
sėjo 25 iki lapkričio 10 dieno* bus grąži
nami į savo ankstyvesnes gyvenamas vietas. 
Kada turės vykti, kiekvienam asmeniui bu* 
pranešta prieš 5 dienas.

RUOŠIA PLANĄ BELAISVIAMS 
PALEISTI

Londonas. Londono politiniai korespon
dentai pranešė, kad Britanijos vyriausybė 
įsakė visoms atitinkamoms įsteigoms pati
krinti vokiečių belaisvių klausimą Didžio
joje Britanijoje ir įteikti pranešimus. Prane
šimų laukiama prieš susirenkant kabinėtu!. 
Vyriausybė tada kuo skubiausiai išleis pa
reiškimą. Pasak korespondentų pranešimų 
vyriausybė esanti nuomonės, kad turi būti 
nustatytos tvirtos atleidimo datos įvairioms 
belaisvių kategorijoms, kad jie nebūtų neži
nioje.

KOELNO KARDINOLO VIZITAS 
ANGLIJOJE

Frankfurtas. Koelno arkivyskupas kardi
nolas rugsėjo viduryje vyks vizito į Angliją. 
Jis aplankys Westminterio arkivyskupą ir 
apžiūrės karo belaisvių stovyklas.

■ sako saugumo taryba
būdu Balkanuose taika atsidurianti pavo
juje. Britanijos atstovas nurodė, kad šis 
priekaištas jau yra buvęs iškeltas kita 
proga. Jei priekaištai būtų remiami to
kiais neaiskais ir pagrindo neturinčiais 
argumentais, tai jų nagrinėjimas būtų ne
naudingas ir nereikalingas.

Tarybų s-gos atstovas Gromyko pa
reiškė, kad saugumo taryba neturėtų 
trauktis nuo savo pareigų. Jis tikįs, kad 
taryba nepasiduosianti įtakoms, kurios 
kenktų jos autoritetui. Britanijos delega
tas nori, pareiškė Tarybų s-gos atstovas, 
kad jo išvedžiojimai būtų pripažįstami 
faktais ir įtikintų, kad Britanijos vyriau
sybė nesimaišanti į Graikijos reikalus. Jis 
pareikalavo, kad saugumo taryba pati
krintų visą britų kariuomenės veiklą 
Graikijoje. Pirmininkui pasiūlius deba
tai nutraukti, kol bus išspręstas narių 
priėmimo klausimas.

Naujais JT nariais Amerikos'' atstovas 
pasiūlė priimti Švediją, Islandiją, Afga
nistaną, Albaniją, Graikiją, Portugaliją, 
Išorinę Mongoliją ir Airiją. Siamas savo 
prašymą atsiėmė, nes dar nebaigti karo 
veiksmai su Prancūzija. Amerikos atsto
vas pareiškė, kad Amerika, nenorinti 
slėpti savo nepalankumo kai kuriems 
prašytojams, būtent, Albanijai ir Išorinei 
Mongolijai. Tačiau esą pageidautina di
dinti JT narių skaičių, ir jis tikįs, kad jo 
siūlomųjų kandidatų prašymai bus pa- > 
tankinti.

VENGRIJOS PADĖKA TITUI
LMdonas. Vengrija pasiuntė maršalui Ti

tui telegramą, kuria reiškia nuoširdžią pa
dėką už Jugoslavijai reparacijų reikalavimo 
sutnažininimą.
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r r Indija pakeliui į laisvę
eina Nehru. Jis yra indų tautinio kongre
so pirmininkas ir nėra abejonės, kad po 
Gandhio mirties jam atiteks vadovauja
moji rolė.

Kai kada mums atrodo, kad visos tos 
Chartos ir dažni, didžiųjų vakarų demo
kratinių valstybių vyrų pareiškimai dėl 
tautų laisvės, yra tuščias dalykas. Bet iš 
tikrųjų šiuo metu pasaulyje vyksta ne
paprasta revoliucija, kuri neša laisvę pa
vergtoms tautoms. Štai visai neseniai 
Kaire, Egipto sostinėje, didelių ceremo
nijų aplinkumoje, nusileido nuo stiebo, su 
tikslu daugiau nebepakilti, anglų valsty
binė vėliava, nes Egiptas gauna pilną ne
priklausomybę. Štai dabar vėl didžiulė 
indų tauta žengia paskutiniuosius verga
vimo žingsnius ir stovi prie pat laisvės 
slenksčio. Valstybių vyrai, kurie atsto
vauja tautų laisvės idėjas ir yra pasiėmę 
sau atsakomybę dėl šių laisvių įgyvendi
nimo, tvarko pasaulio reikalus turbūt ne 
be plano. Tiktai, kad tie planai turi savo 
pradžią kaž kur kitur, o ne pas mus — 
mums .visai tai sukelia lyg’nusivylimą ir 
mes nė nepastebim, kad revoliucija tautų 
laisvės kryptim žygiuoja stipriai paspar
tintu tempu.

Jau keletą šimtmečių indų tauta kovojo 
dėl savo laisvės. Ta kova buvo žiauri ir 
gana ryžtinga. Visą laiką 400 milijonų 
tauta kėlė maištus, streikavo, anglus boi
kotavo, meldėsi ir badavo, bet nieko pa
daryti negalėjo. Indija buvo vienas bran
giausių akmenų anglų imperijos karūno
je, todėl indų tautos sudėtos aukos ant 
laisvės aukuro buvo tuščios pastangos. *

Bet štai praūžė antrojo pasaulinio karo 
viesulas. Ir jvyko stebuklas. Indijai aušta 
šviesus laisvės rytas. Anglų tauta ap
sisprendė.

Š. m. kovo mėn. 15 d. Žemųjų rūmų 
posėdyje anglų ministeris pirmininkas 
Atlee aiškiais žodžiais deklaravo visišką 
Indijos laisvę ir nepriklausomybę’, paža
dėdamas Indijai padėti kaip galima grei
čiau sukurti savo valstybę. Į Indiją buvo 
pasiųsta speciali trijų ministerių deputa
cija, kuriai buvo pavesta paruošti Indi
jos atstatymo planą. 'Tas planas yra pa
ruoštas ir paskubom pačių anglų iniciaty
va vykdomas. Bet ne dėl anglų kaltės 
pasirodė šis uždavinys sunkiai įvykdomas.

Indų tauta nėra vieninga. 400 milijonų 
žmonių skruzdėlynas buvo ir liko izo
liuotas, savas ir atskiras pasaulis. Parti
jų rietenos, įvairios tikybos ir kastos su 
neaprėžta atskirų/kunigaikščių galia pa
darė tai, kad šiandien indų tauta yra 
suskaldyta į daugelį grupių ir pasirodė 
silnna esanti paimti valdžią į savo rankas.

Didysis indų tautos vadas, Mahatma 
Gandhis, visą savo gyvenimą pašventęs 
kovai už indų tautos teises ir viso' pasau
lio akyse virtęs nepalaužiamo kovotojo 
■simboliu, dabar jau paseno. Dabar jis yra 
ne tiek oficialus, kiek dvasinis vadas di
džiausios indų tautinės grupės, vadina
mos kongreso partija. Šios partijos, kaipo 
grupės charakteringas bruožas yra tas, 
kad jai priklauso Hindusų tikybos indai, 
atstovauja didesniąją dalį,-t. y., virš 200 
milijonų indų. Greta Gandhio šios parti
jos priešakyje stovi du įtakingi vadai: 
Pandit J. Nehru ir Vallabhai Patel. Nehru 
stovi iš kairės, nes yra socialistas ir ats
tovauja kairįjį sparną, o Patel — iš de
šinės, atstovauja dešiniųjų pažiūras. Po
puliarumo atžvilgiu pc Gandhio tuojau į

Tiek Gandhi, tiek ir jį palaikanti didžio
ji indų tūtos dalis sutinka su angių pla
nu ir siekia atstatyti Indiją' vieningą, t. y. 
su viena suverenine valdžia. Tuo tarpu 
atsiranda stambių grupių, kurios Siekia 
kai kurių provincijų atskiros nepriklau
somybės, ardo indų tautos vieningumą 
šiuo ypatingai svarbiu momentu ir trukdo 
visą atstatymo darbą. . .

Šiaurės vakarų provincijos — Belu- 
džistanas, Kašmiras,' >Pandžabas ir Sindas, 
o taip pat šiaūrės rytų provincijos - Ben
galija ir Assamas, kur gyventojai dau
gumoje yra Islamo tikybos, siekia savo

TREMTINIŲ — 1ŠVIE TINTŲJŲ 
KOMITETO PRANEŠIMAS

Londone išeinąs laikraštis „The Times” 
liepos “men. 29 d. numeryje įsidėjo Anglijoj 
įsteigto pabėgėlių globos ir apsaugos komi
teto prezidento (pirmininko) lordo Beve
ridge tokį laišką:

„Prieglaudos suteikimas ne savo valia tė
vynės netekusiems pabėgėliams yra viena 
seniausiųjų ir tvirčiąusiųjų britų tradicijų. 
Šios tradicijos pagrindinis principas dabar 
yra rimtame pavojuje. Vienas tragiškiausių 
paskutinio karo šalutinių reiškinių yra mil
žiniška įvairių tautybių pabėgėlių masė, 
kuri atsidūrė daugelyje Europos valstybių. 
Šiems žmonėms atsižvelgiant į jų tėvynėse 
susikūrusią santvarką, grįžimas galėtų būti 
negalimas ar pavojingas. .Be vokiečių kil
mės asmenų, tokių pabėgėlių yra apie 
1.000.000.

„Didesnes tautines grupes sudaro: lenkai* 
pietų slavai ir mažų Baltijos valstybių pilie
čiai. Visiems jiems klausimas apie saugų 
grįžimą namo yra neaiškus.

„Šių pabėgėlių interesams atstovauti yra 
susidaręs nepartinis komitetas — pabėgė
lių apsaugos ir globos komitetas ir aš esu 
sutikęs tame komitete pirmininkauti. Komi
tetas negali užsiimti individualiniais atsiti
kimais, bet pasveikins kiekvieną informaciją 
apie pabėgėlių grupes, kurioms būtų reika
linga bet kurios rūšies pagalba.

„Komiteto uždavinys yra informuoti vi
suomenę, formuoti viešąją opiniją ir prašyti 
atitinkamas vyriausybes nevartoti prievartos 
grąžinant pabėgėlius namo, neturint tikrų 
garantijų, kad juos ten laukia teisingas ir 
žmoniškas traktavimas. Iš kitos pusės komi
tetas rūpinsis naujos tėvynės suradimu bei 
laimingų ir darbingų gyvenimo galimybių 
užtikrinimu tiems, kuriems saugus grįžimas 
į tėvynę yra negalimas.

Komiteto biuro dabartinis adresas yra: 
5, Victoria Street, L o n d o n, S.W. 1 
England.

Pranešimai adresuojami komiteto vieepir- 
m:”'nk'ii:

Sir Kiiford Heat bout — Smith. 

atskiros nepriklausomybės. Šios grupės, 
vadinamos Moslemo-Liga, vadas yra Mo- 
hammedas Alis Jinnahas. Grupė turi ne
toli 100 milijonų pasekėjų. Čia minėtoms 
sritims ir būsimos valstybės vardas jau 
yra nukaltas, būtent „Pakistan“, kas reiš
kia: švarus kraštas. Keista yra tiktai tas, 
kad ši valstybė turėtų apimti du atskirus 
žemių plotus, nes vakarinės provincijos 
su rytinėmis visai nesusieina ir yra ats
kirto? bene 1000 kilometrų nuotoliu. Et 
vistiek šios grupės šalininkai nėra linkę 
daryti bet kokių nuolaidų nei anglams, 
nei Gandhio vadovaujamiems indams. Sa
vo tikslo jie siekia dideliu užsispyrimu ir 
vadovaujasi obalsiu: „Pakistanas -arba 
mirtis“.

Be to, dar yra grupės valdomos atskirų 
kunigaikščių. Tai provincijos, kurios ir 
dabar yra. savarankiškos ir nepripažįsta 
anglų valdžios. Nors anglų sudarytas 
Indijos . nepriklausomybės planas atski
roms provincijoms numato daug savaran
kiškumo ir autonomijos, bet dabartiniai 
kunigaikščiai yra tiek despotiški, kad jie 
nenori veltis nė į jokias jungtinių valsty
bių kombinacijas ir reikalauja neliesti ų 
dinastijų ir suverenumo. Reikia neuž
miršti, kad jie taip pat atstovauja' 60 su 
viršum milijonų gyventojų valią.

Žinant tai, kad indai yra persiėmę di
deliu tikybiniu fanatizmu ir tai, jog jie 
visuomet aklai seka savo vadus, yra bai
mės, kad ši kova, besidalinant laimėta 
nepriklausomybe, neišsilėtų į kruviną pi
lietinį karą. Šį dalyką anglai jau seniau 
yra numatę. Jau čia minėtame Žemųjų 
rūmų posėdyje Atlee yra pareiškęs, jog 
indų mažumoms numatoma tam tikros 
teisės, bet esą negalima leisti, kad mažu
mos trukdytų daugumos pažangą ir pri
mestų savo veto.

Liepos mėn. gale Indijoje buvo vykdo
mi rinkimai į tautos atstovų susirinkimą. 
Maždaug nuo vieno milijono gyventojų 
buvo renkamas vienas ■ atstovas. Iš viso 
buvo renkami 389 atstovai. Kongreso par
tija laimėjo 207 vietas, o Moslemo Liga — 
74. Kitos vietos teko smulkesnėms gru
pėms. Vadovaudamiesi šiais rinkimų da
viniais, anglai pavedė Panditui J. Nehrui 
sudaryti pereinamąją Indijos -vyriausybę. 
Alis Jinnahas atmetė pisiūlymą ir Mos
lemo Liga nesutiko dalyvauti vyriausybės 
sudaryme. - Tada į vyriausybę buvo pak- 
veisti penki Moslemo šalininkai, bet kuris 
nepriklauso Alio Jinnaho partijai. Rug- 
piūčio 16 d. Alis Jinnahas paskelbė Kal
kutoje „tiesioginio veikimo dieną“. Dar 
tikslių žinių nėra, bet spėjama, kad už
muštųjų skaičius siekia nuo 3.000 ligi 
10.000. . ’

Dabar Indijoje vėl ramu. Bet ar ilgam? 
Dar viena laimė, kad tenai komunistai 
neturi įtakos. Komunistų vadas P. C. Jos
his iki šiol visai mažai turėjo pasekėjų, 
bet jis jaučia, jog vidaus suirutės atveju 
ir jo žvaigždė aukščiau pakiltų.

Rugpjūčio 17 d. rusų zonoje leidžiamas 
laikraštis „Neues Deutschland“ rašo: „In
dų tautinio kongreso pirmininkas Nehru, 
ketvirtadienį Bombėjuje pasakytoje kal
boje, pareiškė, jog Indija turinti užmegsti 
tampresnius ryšius su Tarybų Sąjunga“.

Reikia manyti, kad anglai visa tai girdi 
ir mato. Tikėkime, jog jie neleis, kad jų 
karūnos brangiausias akmuo atitektų 

, kitiems. VI. Ba
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MOKSLAS
K. S. Karpius Is

Alpis 
Marienburgo pilyje
K. S. Karpius yra produktyvus ame

rikiečių lietuvių rašytojas. Čia spaus
diname jo istorinės apysakos „Alpis 
— Kęstučio išlaisvintojas” ištrauką. 
Rašytojo kalbą ir rašybą paliekame 
originalią.

Verbų sekmadienis Marienburge, garsiame 
k‘ žuočių mieste. Didis sujudimas mieste ir 
ap.elinkėje — bažnyčių varpai garsiau ir 
ilgiau šiądien skambina — nes jau mieste 
paplito žinios, kad Mergelės Marijos Or
dino pilyje randasi sugautas ir uždarytas 
nelaisvėje Kęstutis, tas atkaklus pagonis 
gynėjas Lietuvių žemių, kurias jau per apia 
šimtą metų puldinėdami kryžiuočiai nedaug 
ks pajiegė laimėti.

šaltoka, bet skaisti ankstyvo pavasario 
diena - sniego dar š.ian-ten pavėsiuose ma
tosi nenutirpusio; prieš saulę gi iš pa
kriaušių ir užkampių teka ■ latakai tirpstan
čio sniego ir . takai šlampa. Visame ore ir 
žemėje tviska gaivinančios pavasario žymės. 
Ypatingoms pamaldoms renkasi. Pilies gy
ventojai riteriai ir vienuoliai nekaringi bro
liai. Aplink ordino maldnamį pristoję jų 
daugybės ir visi pasitenkinusiai, garsiai kal
basi apie savo didelĮ laimikį:

— Kęstutis, pagonų vadas, musų rankose!
— Lietuvos jau nėra! Lietuva tuoj bus 

musų!
— Nebus paleistas iki neatiduos ordinui 

tiek žemių kiek pareikalausimi
Apkrikštysim jį, ir visa Lietuva bus 

musų, su juo kaipo musų vasalu!
Ir tokios visokios linksmos, pilnos perga

lės pasitenkinimo kalbos plito tarp storų 
ordino buveinės sienų.

(ialingos gi tos sienos — ta pilis kuri į 
save įgaubė narsų pagonų kariautoją. Ma
rienburgo pilis, pastatyta prie Nogatės 
upės, sutekančios į Frizių užlają, per kurią 
sueina su Baltijos jura, rodė tų dienų Teu
tonų ordino didybę. Aukšti raudonų plytų mu
rai, su įvairiais didesniais ir mažesniais bokš
tais ir bokšteliais, talpino tų atkaklių kariauto
jų gyvenamas bustynes; prie tų buvo kiti įvai
raus didumo pastatai, o aplink juos supo 
didelė, aukšta, stora muro siena, su vartais 
paskirose dalyse ir tiltais nuleidžiamais per 
apkasą, kuris buvo užleistas vandeniu iš 
Nogatės. Kiti vartai išvedė į pačią upę. 
Visoje Prūsijoje nesirado aukštesnio bokšto, 
koks buvo pats svarbusis bokštas didžiojo 
Pilies pastato priešakinėje dalyje. Tai buvo 
ordino garbingumo ir galybės išraiška.

Už pilies sienų, gretimai buvo miestas, 
kaip paprastai apie pilis išauga, su sody
bomis artimose apielinkėse.

Didesnio džiaugsmcukryžiuočiai nėra bu
vę patyrę kaip šiądien, kuomet savo glo
boje turi pagonų vadą.

/ Kęstutis, kaip galingas laisvų girių lokis, 
įvestas į ■ narvą — uždarytas nedideliame 
kambaryje aukštai viename kampiniame 
bokšte, kuris turėjo porą siauru langų ir 
tie patys gana aukštai, ir dar geležimis 
užtverti, — dairėsi po-aplinkumą kiek per 
tuos du langu galėjo matyti. Savo raume
ningom rankom bandė pajudinti — perlenkti 
ar išlaužti langų sukryžiuotas geležis, bet jos 
buvo perstiprios nuogom rankom, o be to, 
taip aukštai esant, ne kas nauda butų jei 
geležis ir išlaužtų.

Kaipo valdovas, jis buvo užlaikomas ati
tinkamoje pagarboje, tat Kęstutis tuoj ėmė 
kalbėti savo (kalintojams kad nori matytis 
su ordino didžiuoju mistru, Von Kniprode, 
su kuriuo jau buvo turėjęs reikalų anksčiau, 
ar tai kovų lauke ar tai kokiose nors dery
bose. Kunigaikštis norėįo pasiūlyti aukštie
siems ordino vadams jo paleidimo sąlygas, 
išsipirkimu ar kaip kitaip.

Tačiau, visos jo pastangos pasiekti didyjį 
magistrą baigėsi tik tuo ką jis galėdavo 
savo patarnautojams pasakyti.

Nauji leidiniai 4 
SVETIMOJ PADANGĖJ

Tai Wuerzburgo lietuvių stovyklos ro
tatorinis metraštis. Jis imponuoja savo 
viršeliu, prof. V. Dobužinskio skoningai 
sukurtas, savo iliustracijomis, gausia me
džiaga. Tik norėtume apskritai išsiaiškin
ti, ar šitokį stovyklų metraščiai yra reika
lingi. Ką gi jie skaitytojui duoda? Istorinę 
medžiagą? Nebūkime naivūs ir nemany
kime, kad valgydami darome istoriją. 
Kūriame kultūrą? Lankydami vaikų dar
želius, mokyklas, tik mokomės, bet dar 
kultūrą nekuriam. O kas stovyklose suku
riame kultūriško, tas vis tiek istorijai pa
liks, ar tokie metraščiai bus ar nebus.

'v Leidėjas
Šia tema knietėjo. kalbėti jau seniai. 

Tik dabartinės nenormalios sąlygos ne
davė drąsos. Ką gi, ar dabar galim spau
dą, knygas leisti taip, kaip norim. Tačiau 
ir nenormaliomis sąlygomis kitos tauty
bės sugeba išleisti tokių skoningų kultū
ringų leidinių, jog mums gėda darosi 
prieš kitus dėl mūsų leidinių atsilikimo, 
neskoningumo ir nevertingumo.

Čia, be abejo, labiausiai kaltas spaudos 
ir. knygos leidėjas. Jo pažiūra yra perdėm 
klaidinga į savo darbo uždavinį. > Jis daž
niausiai žiūri ne kultūros, kiek savo as
meninio intereso, noro iš knygų leidimo 
pasipelnyti. Juk kaip kitaip galima išaiš
kinti gausybę leidinių, kurių turinys vi
siškai nevertingas, o' leidinio kaina — 
nežmoniška. Tuoj gali matyti, ko leidėjas 
savo leidiniu siekia: ar duoti skaitytojui 
estetinės, dvasinės kultūros, ar imti iš 
pirkėjų pinigus. Juk įvertinti tokią knygą 
ar leidinį 5 RM, kur nėra jokio turinio, 
jokio estetinio grožio, jokio jumoro, jo
kios vertės, yra -ne kas kita, kaip noras 
surinkti iš savo tautiečių pinigus. Tuo 
būdu leidėjas pasidaro paprastas biznie-

Man rodos, kad mes pradėjom perdaug 
parapiškai galvoti: kiekvienas savo pa
rapijoj nori būti jei ne klebonu, tai bent 
viršaičiu ir kiekvienas vis nori savo dar
bus metraščiais atžymėti, kaip karalių ga
dynėj. Tokių kronikininkų, Dlugošų, pri
viso kiekvienoj stovykloj. O ar negeriau 
būtų vietoj tokių metraščių išleisti gerą 
vadovėlį, geros poezijos rinkinį, pjesę, ge
rą romaną, tai būtų daug didesnis įnašas 
į lietuvių kultūrą. Stp. Vk.

PĖDSAKAI
Fuldoje išėjo pirmasis lietuvių kūltūrož 

ir visuomenės žurnalo „Pėdsakų“ nume
ris. Žurnalą redaguoja rašyt. Stasius Bū- 
davas, leidžia „Mūsų Viltis“.

Žurnalas pasisako, kad „jo vedamoji 
kryptis — mąstymai apie žmogų-lietuvį ir 
lietuviškąją kultūrą“. Suprantama, kad 
mąstymai yra geras filosofinis būdas, ta
čiau reikalinga ir kūryba ir -kritika, 
nuolatinis veržimasis į lietuviškosios kul
tūros gilinimą ir platinimą.

Šiame numeryje daugiausia liečiami 
mūsų kalbos ir literatūros dalykai: Dr. 
J. Kantrimas rašo apie „Mūsų kalbą 
amžių glūdumose“, prof. Vacį. Biržiška 
apie Abromą Kulvietį, Jonas Kuzmickis 
apie V. Krėvės „Skerdžių“, Alf. šešplau- 
kis apie „Lietuvių poezijos metriką“, Pr. 
Razminas apie „Kūrėją ištrėmime“. Tik 
dr. J. Balys patiekia mokslinį straipsnį 
apie „Sėjos Papročius“. Žurnale gausų J. 
Vaičiūnienės, J. Švabaitės, A. Nakaitės, 
M. Vaitkaus, J. Mikuckio ir St. Santvara 
poezijos. Taip pat platus apžvalgos ir kro
nikos skyrius. Žurnale pasigendame be
letristikos, mokslo ir dailės dalykų.

Savo paviršiumi žurnalas atrodo labai 
kukliai ir neiliustruotas, paprasto popie
riaus, su laikraštiniu viršeliu. Jis turi 64 
pusi, ir kainuoja 5 RM.

Adm. adr. (16) Fulda, Moselstr. 11, Lith. 
Camp. . ■’M. S.

ir knyga
rius, tuo tarpu, kai jis turėtų būti knygos 
kultūros, lygiai jos turinio, lygiai jos for
mos, išvaizdos kėlėjas.

Besiteisindami leidėjai griebiasi tuoj 
sunkių sąlygų. Bet jos tokios pat yra 
latviams ir estams. O tuo tarpu latvių 
Rainio raštų leidinys Vokietijoje gali bū
ti pavyzdys, kaip leidėjas, turėdamas kul
tūrinius uždavinius, gali duoti puikiausi, 
reprezentacinį, meningą ir kultūringą lei
dinį. Na, taip pat ir mūsų kai kurie leidė
jai dar šiek tiek pasistengia žmoniškiau 
knygą išleisti. Tačiau dauguma leidinių 
yra tik biznio tikslais, neskoningai, 
nežmoniškai išleista.

Dar iš seno mūsuose viešpatauja klai
dingas požvilgis į knygos leidimą. Tai 
girdi, kad tik kaip nors išleidai knygą, ir 
gerai, Jos turinys — tai viskas. Forma, 
išvaizdą — neevarbu. Dailininkas šiarą 
tikslui nereikalingas. Tuo tarpu geriausią 
knyga prastai išleista, be gero dailininkė 
rankos, yra pusiau vertinga, nes ji nusto
ja savo viršinės kultūros. Jau metas būtų 
mums įsisąmoninti, kad joks spaudoj, 
knygos darbas nėra įmanomas be daili* 

(nukelta į 4 p.)
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PRADĖJO VEIKTI PILNA LIETUVIŠKA 

GIMNAZIJA
Memmingenas. Po vasaros atostogų pra

dėjo veikti vietos lietuvių kolonijoje pilna 
lietuvių gimnazija. Veikia visos klasės, iš
skyrus V-ąją, kuri taip pat galėtų būti ati
daryta, jeigu susirastų atitinkamas mokinių 
skaičius. Mokytojų sąstatas papildytas nau- 
jomis stipriomis jėgomis. Atkėlus Mem- 
tningenan Noerdlingeno ir Donauwoerto 
lietuvių kolonijas, padidėjo ir mokinių skai
čius. Paskutinėmis dienomis gimnazija buvo 
aprūpinta tinkamomis patalpomis. Nauju 
gimnazijos direktorium Švietimo Vadybos 
paskirtas inž. Mikaila.

Aktualūs pasikalbėjimą!
Luebeckas. Veiklesnių Luebecko lietuvių 

veikėjų iniciatyva kas penktadieni daro
mi diskusiniai pasikalbėjimai svarbiau
siais mūsų dabarties ir ateities klausimais. 
Tų pasikalbėjimų tikslas esąs padėti lie
tuviui susigaudyti gyvenamoj padėty, 
jungti lietuvių šviesuomenę bendradar
biauti ir bendrauti, padėti jai apsisaugo
ti nuo dvasinės atrofijos sukasdienėjimo 
ir pan.

Šie diskusiniai pasikalbėjimai rado gy
vą atgarsį ir jais, palyginti, labaL Įdomau
jamas!. Iki šiol buvo apsvarstyti tarp kit
ko mūsų santykiai su latviais, kurie kar
tais įgauna nepageidaujamą kryptį; pa
liesta emigracijos problėmos ir kita.

NAUJAS SPORTO VADOVAS
. Meerbeckas. Dėl daugybės darbo iš spor

to vadovo pareigų pasitraukė p. Pažerūnas. 
Nauju sporto vadovu yra p. Ignaitis Vac. 
Numatoma įsteigti YMCA skyrių ir į sportą 
įtraukti visą jaunuomenę.

DAR VIENAS NAUJAS LIETUVIŠKAS 
LAIKRAŠTIS

Teko patirti, kad Wiesbaden’e lietuviškoje 
spaustuvėje numatytas pradėti leisti naujas 
laikraštis. Tai bjisiąs Lietuvių Tremtinių 
bendruomenės centrinis laikraštis. Laikraštį 
organizuojąs ir redaguosiąs žinomas žurnal. 
Al. Merkelis. >

Leidėjas ir knyga
(atkelta Iš 3 p.)

nlnko, ir svarbiausia be specialaus, kny
gos leidimo meną gerai išmanačio daili
ninko, pirmoj eilėj grafiko. Ir čia mūsų 
leidėjas yra materialistas: jis ieško pigaus 
dailininko, dažniausiai mėgėjo, apie knygą 
nieko nenusimanančio dailininko, kuris 
užuot pakėlęs knygos kultūrą, ją dar nu
žemina. Tai yra dvigubas nuostolis: ir 
skaitytojui ir knygos kultūrai.

Tol, kol viešpataus bloga pažiūra į kny
gos leidimą, kol leidėjai sieks asmeninių, 
• ne kultūrinių tikslų, tol mūsų knyga 
bus paraplška, bledna, neskoninga, atsi
likusi. Norint knygos kultūrą pabalti, rei
kalingas platus požiūris, dideli kultbrinlal 
leidėjo užsimojimai, noras patarnauti 
knygai ir skaitančiai visuomenei, o ne 
užsispyrimas pasirodyti su savo leidiniu 
ir pablzniauti St Vykintas.

„Rūtų salies pa
Nežinia iš kur atklydo i stovyklą nedi

delė knygutė, kuri pateko į režisieriaus 
rankas ir po ilgo ir įtempto stovyklos 
meno mėgėjų ir profesionalų menininkų 
- vadovų darbo atsidūrė Seedorfo didžio
sios salės scenoje. Tai Tarasovo „Rūtų ša
lies pasaką^'. Ji čia atitinkamai buvo pa
pildyta ir pritaikyta. Jos turinys skiria
mas vaikams. Tačiau ji, simboliškai ima
ma, suprantama ir suaugusiems, jau tris 
kartus per savo pastatymus sutraukusi 
pilną salę žiūrovų.

I vaidinimo pastatymą įtraukta labai 
daug asmenų.' Čia užsiėmęs visas meno 
mėgėjų būrelis, šokėjai — suaugę ir vai
kai — ir gimnazistų choras. Gražūs, bū
dingi atitinkamiems, vaidmenims kostiu
mai (ypač raganų), neblogos dekoracijos, 
gerai- paruošti, nors ir pernelyg ilgi baleto

Lietuviu padėkos kryžius
Kleinkoetz b. Guenzburg. Lietuviai tremti

niai, gyv. Kleinkoetze b. Guenzburg lietuvių 
stovykloje . pastatė kryžių, kurio šventinimas 
įvyks rugsėjo mėn. 1 d. dalyvaujant vyskp. 
Podolskiui. Kryžius yra ąžuolinis, 8 metrų 
aukščio, papuoštas sekant Lietuvos kryžių 
ornamentiką ir su spec. įrašu 4 kalbomis: 
lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių. Pa
dirbtas pagal dail. Kulviečio projektą, pačių 
stovyklos gyventojų, dirbta apie */s metų. 
Kryžiui vieta yra parinkta labai graži, prie 
stovyklos ir plento — Kleinkoetz-Ouenzburg, 
1 km nuo autostrados — Stuttgart-Muen- 
chen. Tolimesnę kryžiaus apsaugą pasiėmė 
Kleinkoetzo parapijos klebonas ir parapi
jiečiai. 1 •

Kryžiaus šventinimo proga, rugsėjo mėn. 
1 d. vakare yra ruošiamas spec, religinis 
koncertas, kuriame yra pasižadėję dalyvauti 
muzikai: Z. Nomeika, Matiukas, Saulius. 
Solistai - Sabaliauskienė, V. Bakūnas ir St. 
Liepa ir vietos „Aušros” choras dirig. 
"P. Vacbergo.

Šio kryžiaus pastatymui daug paramos 
yra suteikusi vietos UNRRA-os vadovybė su 
miss. Robertson — direktore pryšakyje. Lau
kiama daug svečių iš aplinkinių stovyklų. St.

SPAUDOS KEITIMO SUTARTIS
Frankturtas. Amerikos okupacinės įstai

gos Vokietijoje pasiūlė prancūzų ir sovietų 
zonų įstaigoms sutartį, pagal kurią būtų 
leidžiamas laisvas keitimasis dienraščiais, 
laikraščiais ir knygomis, o taip pat ir lais
vas laikraštininku lankymasis. Britų zona 
jau yra šį .siūlymą priėmusi. Amerikiečių 
raštt prancūzų ir sovietų įstaigoms sakoma, 
kad po rugsėjo 16 d. bus leidžiami platinti 
tik tokia spaudiniai iš kitu zonų, kurios bus 
prisidėjusios prie šitos sutarties.

Sunkiame’ tremtinių gyveeime didžio 
skausmo valandoje poniai V. M E MI
NI E N EI ir vaikučiams, staiga neteku
siems mylimo vyro ir tėvo a. a. JUOZO 
MEMENO, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą.

, E. ir A. šatraičia

i
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saka” Seedorfo £
šokiai, geras gimnazistų choras, vienos 
stiprios režisieriaus rankos apvaldyti da
vė Seedorfo lietuviams ir jų svečiams 
neužmirštamų vaizdų. Iš vaidintojų, kurie 
visi savo roles atliko tinkamai, ypač sky
rėsi svarbiausioje rolėje — karalaitė — 
devynerių metų amžiaus Gr. Vabolytė. Ši 
gražios išvaizdos mergytė turi didelę vai
dybinio meno dovaną. Ji jautriai pergy
vena savo brolelių netekimą, įtikinančiai 
ir realiai pavaizduoja pasiaukojimą, jų 
beieškodama. Ji scenoje vaikšto, kaip sa
vo tėčio grįčioje. Taip pat labai geri buvo 
ragana (p. Taurienė) ir žinys (B. Kudzma- 
vičiush kuris, šalia geros vaidybos, gali 
didžiuotis ir gražiu balsu, labai uždegan
čiai pagiedojęs karalaičių likimo giesmę. 
Realūs ir įtikinami buvo karaliai (Dr. 
Girdauskas ir Teišerskis). Iš kiekvieno 
vaidintojo (mėgėjo) režisierius J, Petkū- 
nas stengėsi kuo daugiausia išgauti, kad 
jų vaidinamieji vaidmens būtų tinkamai 
pavaizduoti. Šitai daugumoje ir pasisekė.

Mykolas Liuberskis su gimnazijos cho
ru, p-lė Cilvinaitė su šokėjais ir Valys 
Dvarionas bei Gabecas, pritąikydamį' mu
ziką, išpildė šio didelio pastatymo antrąją 
pusę. Nors ir sunkiose sąlygose, pavyko 
pagaminti tinkamų dekoracijų bei pritai
kyti apšvietimą, kas taip pat labai prisi
dėjo prie šios pasakos sėkmės.

Dabar Seedorfiečiai laukia, kad stovyk
los meno mylėtojai kokiu nors nauju, bet 
lygiai taip pat gerai paruoštu vaidinimu, 
galės juos vėl pradžiuginti.

S. Narkėliūnaitė.

JINNAH DĖKOJA IR ATSISAKO
Londonas. Rugpiūčio 26 d. Jinnah atsakė 

į vicekaraliaus kalbą, pasakytą per radiją, 
kuria jis kvietė muzulmonų lygą dalyvauti 
naujai sudarytoje vyriausybėje. Jinnah pa
reiškė, kad vicekaraliaus elgesys reiškia 
skaudų smūgį muzulmonų lygai. Tačiau jis 
sveikinąs, kad vicekaralius ir toliau stengią
sis ją įtraukti į vyriausybę. x

Žuvo komunistų „Vilnies” redaktorius
Š. m. banlandžio 10 d. Čikagoj per eis

mo nelaimę žuvo Čikagos komunistų 
dienraščio „Vilnis“ ats. red. Pranas Abe
kas, kilęs iš Pilkalnių km., Šunskų v.
- Brooklyno „Vienybė“ rašo, kad Abekas 
buvo sukalbamas komunistas. Esą, kovo
damas už „proletarų reikalus“, jis nusi
pirkęs gana stambius rūmus Kalifornijoj. 
1935 m. Abekas kaip atstovas dalyvavęs 
pirmutiniame pasaulio lietuvių suvažia
vimo Kaune.
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